
Vergadering ouderraad 9 februari 2022 

Start: 19.30 uur 

Genotuleerd door: Ayla Ozturk (oudergeleding medezeggenschapsraad) 

Geen voorheen opgemaakte notulen voor goedkeuring. 

 

Aanwezig; Tineke (directeur), Miel (voorzitter oudergeleding medezeggenschapsraad), Ayla (oudergeleding 

medezeggenschapsraad), Priscilla (ouderraad), Britt (ouderraad), Hanan (ouderraad), Sabine (ouderraad), Renee 

(ouderraad) 

Afwezig; Debby (ouderraad) 

 

Agendapunten; Opening (welkom), voorstel rondje, ouderbetrokkenheid/ouderparticipatie, OR regelement, 

vastleggen voorzitter/secretaris OR, richtlijnen voor voorzitter/secretaris OR. 

 

Miel heet iedereen van harte welkom en gaat van start met agendapunt het voorstel rondje. 

 

Onderwerp ouderbetrokkenheid/ouderparticipatie; Tineke geeft aan dat ze dit heel erg belangrijk vind voor de 

school en dat alle ouders betrokken moeten zijn met school. Alles wat ze niet horen kunnen ze namelijk ook niets 

mee dus erg fijn dat er nu een klankbordgroep is. Miel geeft aan dat het belangrijk is dat er begrepen wordt dat 

visies kunnen verschillen maar dat dit ook bespreekbaar moet zijn. Tineke wilt weer dat ouders zoals voorheen 

betrokken zijn met activiteiten die bij deze dan via Ouderraad bespreekbaar zullen zijn. De doel is dat we via 

ouderraad veel ouders kunnen bereiken. Tineke geeft ook aan dat ze het heel erg belangrijk vindt dat wanneer er 

gespard wordt over bepaalde onderwerpen dat het wel respectvol moet blijven. In schoolgids staat bijvoorbeeld 

handig informatie onder onderwerp visie veel punten wat er verwacht wordt van ouders en wat al gebeurd door 

ouders wat ze ontzettend samen met haar team waardeert. Hanan geeft aan dat ze het nu erg fijn vind als ouder dat 

de website nu heel duidelijk is en veel informatie terug te vinden is onder kopjes. Daar bedankt ze Tineke voor. 

Priscilla geeft aan dat ze nu nog steeds contact heeft door haar werkzaamheden als oudervereniging met 

eventmanager Christel over activiteiten en organisatie binnen/buiten school. Tot slot wordt er besproken hoe er 

zoveel mogelijk ouders bereikt kan worden. Tineke geeft aan dat de merendeels van ouders de Social Schools lezen. 

Dat kunnen ze zien door te kijken hoe vaak de bericht is gelezen. Echter is het niet te controleren of er daadwerkelijk 

gelezen is. Ayla geeft aan dat het heel veel uit maakt wanneer je bepaalde berichten herhaald. Als je bijvoorbeeld 

een avond heb georganiseerd voor ouders dat je dit binnen 2 weken herhaald of als er mededelingen zijn dit om de 

zoveel tijd herhaald op Social Schools. Wat ook erg belangrijk is dat OR bekend wordt gemaakt door OR zelf, veel 

communiceert met ouders en dit ook aanpakt als OR. Bijvoorbeeld ouderbijeenkomsten organiseren online (via 

Team/Zoom) 

 

Advies; Er wordt geadviseerd om de contact te behouden met eventmanagers op school; Christel en Ellen. Door met 

hun duidelijke afspraken te maken, bespreken en tot actie te komen veel duidelijkheid zal geven in bepaalde taken, 

OR app aan te maken voor onderlinge communicatie, OR mail openen.  

 

Onderwerp OR regelement/richtlijnen voorzitter/secretaris OR; Miel neemt de regelement kort door met iedereen. 

Taken en bevoegdheden worden hierbij goed doorgenomen. Werkzaamheden van artikel 8 t/m artikel 13 worden 

goed besproken met extra uitleg. Miel geeft door dat ouderraad vergaderingen openbaar zijn maar ouders alleen 

aanwezig kunnen zijn als toehoorders zoals dat ook is bij medezeggenschapsraad vergaderingen. Ayla geeft aan dat 

de agendapunten door secretaris ruim op tijd doorgegeven moet worden aan OR en OMR, ook kunnen 

agendapunten toegevoegd worden door geledingen individueel. Notulen moet ook gedeeld worden met OMR. 

Priscilla vraagt of er iemand apart als notulist moet komen? Ayla geeft aan dat principe secretaris kan notuleren 

maar onderling afgesproken kan worden of dit wenselijk is of om de taken van secretaris te verlichten apart iemand 

als notulist te benoemen.  

Tot slot deelt Miel nog punt 6 onder kopje in het regelement ‘taken voorzitter’ mee dat de onderwerpen in OR niet 

individuele bevindingen moeten zijn of om je eigen mening moet gaan. Tijdens het bespreken van onderwerpen 

moet het over meerderheid gaan. Ayla geeft aan dat er wel bepaalde individuele bevindingen kan gaan als 

bijvoorbeeld door ervaringen waaruit er voorbeeld genomen kan worden maar dit moet in strijd gaan. Dus 

meedenkend aan school, team (docenten) en ouders/leerlingen. Het totale plaatje. 

 



Advies; met ouders contact opbouwen, positief blijven, veel herhalen in berichtgevingen en OR bekend maken 

zoveel mogelijk (bijvoorbeeld aankondiging via Social Schools), kopje OR op de website van school. 

 

Onderwerp vastleggen voorzitter/secretaris/notulist; 

 

Afspraak; dit onderling (OR) te bespreken en aftestemmen. Uiterlijk eind volgende week (18 februari 2022) bekend 

maken wie voorzitter is, secretaris is en wie notuleert. Dit vervolgens delen met Miel en Ayla (OMR). 

 

Advies; Ayla geeft aan dat het wellicht handig is om ook naast voorzitter, secretaris en notulist een lijst te maken 

met namen en zijn taken want er komen vast meer taken bij die verdeeld kan worden onderling. 

 

Onderwerp traktatie op school; Tineke geeft aan dat zij en haar team vorige week hierover hebben beraad want 

tijdens de MR vergadering heeft Ayla aangegeven dat ouders dit erg teleurstellend voor hun kind ervaren en dan 

voornamelijk de voorpret die een kind thuis heeft. Team heeft aangegeven dat ze moeite hebben met traktatie 

omdat sommige ouders dit niet kunnen veroorloven, de traktatie overdreven uitgebreid en groot is, cadeaus wordt 

uitgedeeld en dat ook dingen worden getrakteerd wat niet mag en kan volgens de richtlijnen (bijvoorbeeld voor de 

veiligheid van de kind of omdat het vanuit ouder(s)/verzorger(s) het afgekeurd wordt).  

Iedereen is met elkaar eens dat de traktaties zodanig besproken kan worden en vastgelegd dat ieder partij hierin zich 

kan vinden. OR zal een opzetje maken waarin ze de soort traktatie voorleggen. Hanan geeft aan dat er genoeg leuke 

gezonde voorbeelden zijn via Pinterest die ook gebruikt kan worden in brief naar ouders. Tineke geeft aan dat er 

hoog waarschijnlijk weer gestart kan worden met trakteren en voornamelijk omdat er blijkt wel kinderen veel 

voorpret beleven thuis met traktatie maar vind dit nog erg moeilijk om te bepalen wanneer het weer kan beginnen. 

Iedereen is met elkaar eens dat het beste is start nieuwe schooljaar.  

 

Afspraak; OR zal opzetje maken richting ouders via Social Schools, daarin zal duidelijk vermeld worden dat de 

traktatie alleen uit hapjes bestaat. Geen cadeaus erbij en ook geen aparte traktatie aan leerkrachten. Zij zullen de 

zelfde traktatie krijgen. De ouders zullen ook gevraagd worden of zijn voordat er getrakteerd wordt een dag van te 

voren in contact kan komen met de leerkracht om de traktatie te bespreken i.v.m. allergieën etc waar rekening mee 

gehouden moet worden. Tevens kan ideeën in Memo van school gedeeld worden. Hierbij kan er hulp gevraagd 

worden aan Ikram die veel ideeën heeft. 

 

Extra onderwerp vrijwillige ouderbijdrage; Ayla geeft aan dat er sinds nieuwe wetgeving die van start is gegaan 

augustus vorig jaar (2021) is vrijwillige ouderbijdrage niet zo’n prioriteit meer bij ouders als hiervoor heen. Dit is erg 

jammer. Verzoek aan OR om dit te stimuleren en weer bekend te maken aan ouders. Veel over berichten, 

informeren en herhalen.  

 

Rondvraag; Er wordt aangegeven dat er nog een jaarplanning moet komen voor OR en dit ook gedeeld moet worden 

op website van school. De tijden van vergaderen is in avond meer een probleem dan overdag. OR zal beraden of dit 

onderling wegens werkende ouders wel mogelijk is anders blijft het op avonduren.  

 

Iedereen is erg tevreden en enthousiast dat er bij elkaar is gekomen en ouderraad gelanceerd kan worden. 

 

Vergadering wordt beëindigd om 21.15u. 

 

 

 

 

 


